
CAS #04 
 

 

DATA: juliol de 2010 

 
CLIENT: dona dretana de 30 anys 

 
 
 
 
 
 
 
Queixa subjectiva: Entumiment dels dos braços des de la part posterior dels braços fins als 
colzes i l'avantbraç. Ella informa que l'entumiment és especialment pitjor a la nit, just abans de ficar-se 
al llit. Ella informa que l'entumiment ha estat allà durant aproximadament 3 anys. Afirma que sovint es 
desperta a la nit amb els braços adormits i que els hauria de sacsejar durant uns segons abans que 
tornés la sensació. Ella admet que l'entumiment sempre passa a la nit, encara que no és a la seva 
propia habitació. Ella informa que s'ha realitzat diverses proves de diagnòstic i que el seu metge de 
capçalera li va dir que possiblement tenia un problema de conducció nerviosa als braços. No obstant 
això, no estava segura de per què experimenta principalment l'entumiment a la nit al llit. 
 
Observació: La client presentat amb rangs complets de moviment al coll, espatlles i colzes. Actualment 
no presentava cap símptoma d'entumiment. 
 
Òrgans afectats: Periosti  
                              Capa germinal embrionària: ectoderma 
                              Centre de control cerebral: escorça cerebral (escorça post-sensorial) 
 
Explicació GNM: El periosti representa un conflicte de separació sever, o voler separar-se d'algú. 
La presentació d'aquest client d'entumiment a la part externa dels dos braços indica “voler-se allunyar-
se o separar-se” d'algú. Actualment es troba en un procés de Curació Pendent, ja que informa que 
l'entumiment és pitjor a la nit mentre està al llit. Ella està en un rail que ha de ser identificat i portat a la 
seva consciència per ajudar a completar la curació. 
 

Enteniment GNM: Després de discutir el conflicte involucrat, la pacient va esmentar que l'entumiment 
va començar fa 3 anys després d'una separació d'un nuvi abusiu. Quan se li va preguntar més sobre la 
"rail" nocturna, va esmentar un incident en què, mentre era al llit del seu apartament, el seu xicot va 
trucar a la porta al mig de la nit i va intentar entrar a la seva habitació (el seu DHS). Ella recorda estar 
en estat de xoc i espantada, desitjant que ell la deixés en pau. La client es va adonar de la connexió 
entre l'entumiment del braç i el desig de separar-se d'un exnòvio abusiu. La client va admetre que 
ocasionalment encara està ansiosa per trobar-se amb ell o els seus amics algun dia. Ella informa que 
treballarà per deixar de banda les seves pors passades i les seves ansietats respecte al seu exnuvi, ja 
que ara està en una nova relació de què està feliç. Actualment es troba en Curació Pendent, ja que el 
seu cos encara està associant el temps abans de ficar-se al llit amb la commoció del seu exnuvi tractant 
d'entrar al seu apartament mentre ella dormia. 
 
Resultats: La client va entendre l'explicació de GNM i va informar que continuaria treballant per deixar 
de banda les pors de trobar-se amb el seu exnòvio i que es repetiria a si mateixa a la nit que “era segur 
anar-se'n al llit”. Després del seguiment una setmana després, va informar una reducció significativa en 
l'entumiment del braç. Unes 2 o 3 setmanes després, quan la van veure per un altre problema, va 
informar que ja no tenia els braços entumits i que podia dormir sense despertar-se a la nit. Tres mesos 
després, en un altre seguiment, va informar que l'entumiment s'havia anat del tot i que ja no pensava en 
el seu exnòvio de la mateixa manera. 
 

Per aclariments de termes específics, consulteu el document en Català “Les Cinc Lleis Biològiques'' 
 

Font: www.LearningGNM.com 


